
Protokół Nr VIII/2015
z przebiegu sesji Rady Miejskiej 

odbytej 20 maja 2015 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.40.

Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 14  radnych, wobec czego zachowana była prawomocność 
obrad i podejmowanych uchwał                                                                                            (zał. nr 1).
Nieobecna na sesji:
- radna Halina Neugebauer

Jednocześnie w sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności           (zał. nr 2).

Protokół z sesji Rady Miejskiej Nr VI/2015 odbytej 22 kwietnia 2015 r. i Protokół z sesji Rady 
Miejskiej Nr VII/2015 odbytej 3 maja 2015 r. – przyjęte zostały bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                       ( zał. nr 3 ).

Burmistrz - wnioskował o rozszerzenie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie do punktu  
3 jako lit.  e) projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn.

W/w wniosek przyjęty został pozytywnie jednogłośnie w obecności 14 radnych.

Porządek obrad otrzymał brzmienie:
1. Sprawy organizacyjne.

2. Wnioski i zapytania.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej na sesji:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok,

b) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie, 

c) w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Gierałcicach,

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
       Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie,

e) o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn.

4.  Informacja z działalności Burmistrza Wołczyna w okresie między sesjami.

5. Odpowiedzi na zapytania oraz inne zapytania.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.



Ad. 3

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr VIII/50/2015  Rady  Miejskiej  w Wołczynie  w sprawie  zmiany  budżetu  gminy 
Wołczyn na 2015 rok – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych               ( zał. nr 4 ).

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie - podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  
14 radnych                                                                                                                           ( zał. nr 5 ).

w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Gierałcicach

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie likwidacji filii bibliotecznej 
w Gierałcicach – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                           ( zał. nr 6 ).

o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  statutu  Miejskiej  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  
im. Jakuba Kani w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  VIII/53/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  o  zmianie  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie – 
podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych                                                       ( zał. nr 7 ).



o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  –  przedstawił  opinię  do 
przedmiotowego projektu uchwały                                                                                        (zał. nr 3).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  VIII/54/2015  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  o  zmianie  uchwały  w  sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wołczyn – podjęta została jednogłośnie w obecności 14 radnych 

 (zał. nr 8 ).

Ad. 4

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                    ( zał. nr 9),
stwierdził, że zwołanie dzisiejszej sesji było konieczne ze względu na zmiany w budżecie, aby nie 
blokować pewnych działań, między innymi dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wozu 
bojowego,
- następnie poruszył sprawy:

− ogłoszono  przetarg  na  przebudowę  drogi  ul.  Młyńska  w  Szymonkowie,  otwarcie  ofert 
nastąpi 25.05.2015 r., w ramach ochrony gruntów rolnych otrzymaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 67 200 zł. do przebudowy odcinaka drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

− ogłoszono  przetarg  na  realizację  zadania  pn.:  „Termomodernizacja  budynku  szkoły 
podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych” - II etap,

− uzyskaliśmy dofinansowanie  z  Narodowego  Programu  Przebudowy Dróg  Lokalnych  na 
budowę  drogi  dojazdowej  do  terenów  inwestycyjno–przemysłowych  w  Gierałcicach, 
całkowity koszt budowy drogi 1 182 714 zł, dofinansowanie 591 357 zł.,

− podpisano umowę na wykonie robót obejmujących „Wykonanie instalacji bezpieczeństwa 
pożarowego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 5 w Wołczynie, 

− rozpoczęto wyrównywanie i uzupełnianie ubytków na drogach tłuczniowych, 
− podpisano umowę na remont nawierzchni bitumicznych i betonowych grysem i emulsją na 

drogach gminnych, 
− trwają prace nad opracowaniem strategii  gminy Wołczyn,  zakończono I  etap,  w którym 

podsumowano  wyniki  badań  ankietowych  przeprowadzone  wśród  mieszkańców  
i  opracowano  wersję  roboczą  diagnozy  społeczno–gospodarczej,  w  II  etapie  zostanie 
przedłożony do  konsultacji  mieszkańców całościowy projekt  strategii,  zakończenie  prac 
planowane jest na koniec czerwca br.,

− zorganizowano  I  turę  wyborów  Prezydenta  RP oraz  trwają  prace  organizacyjne  II  tury 
wyborów Prezydenta RP, 

− podejmował działania w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, 
− uczestniczył  w spotkaniu z Prezesem Polskiego Związku Motorowego w Opolu – firma 

działa już na naszym terenie obsługując stację diagnostyki, chce rozwijać swoją działalność, 
chce poprawiać standard tego miejsca, mają też koncepcję, aby utworzyć w tym miejscu 
stację paliw.

W dyskusji głos zabrała:
Radna  Błaszczykiewicz  –  pytała,  czy  urodzeń  dzieci  było  tyle  ile  wypłacono  gminnego 
becikowego?



Burmistrz  –  stwierdził,  że  wypłacono  30  świadczeń,  urodzenia  i  zasiłki  nie  idą  w  parze, 
spowodowane jest to obwarowaniami w uchwale o zasadach udzielania jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia dziecka.

Ad. 5

W odpowiedziach na zapytania oraz inne zapytania nikt nie zabrał głosu.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji - Przewodniczący zamknął obrady VIII sesji 
Rady Miejskiej.                                                             
                                                                                               
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                               Waldemar Antkowiak

Protokołowała

Julita Matelska 


